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 VOORWOORD

2019, een jaar met veel mooie momenten

Wat is het toch fijn als je terugkijkt op het afgelopen 

jaar en ziet dat wat je voor ogen had, ook daadwer- 

kelijk is gebeurd. Een jaar van mooie momenten 

waarin onze medewerkers en vrijwilligers met veel 

enthousiasme inhoud hebben gegeven aan doel- 

gerichte programma’s, gericht op actuele aandachts-

gebieden zoals gezondheid, sociaal isolement en 

zelfredzaamheid. 

Beweegmomenten 

Zowel in de sport- en gymzalen als in de zwembaden 

De Sporthoeve en De Estafette hebben ruim 100  

verenigingen getraind en wedstrijden gespeeld. 

Samen met de individuele bezoekers zijn dat ruim  

1,6 miljoen bezoekmomenten geweest waarbij 

mensen actief zijn en dat is niet alleen goed voor hun 

fysieke gesteldheid. Prof. Dr. Erik Scherder zegt het 

iedere keer: ‘bewegen maakt ons ook slimmer, sneller 

en geconcentreerder’. Daarom is het ook zo goed dat 

de scholen in Haarlemmermeer minimaal twee  

keer per week hun leerlingen laten sporten en zo 

investeren in hun toekomst.

Met de renovatie van sporthal Het Spectrum,  

officieel op 12 oktober door wethouder Mieke Booy 

geopend, heeft Haarlemmermeer er weer een prach-

tige voorziening bij waar nog vele beweegmomenten 

zullen plaatsvinden.

Ontmoetmomenten

De beweegprogramma’s hebben ook een belang-

rijke sociale functie. Als voorbeeld noemen we onze 

programma’s Jong en Oud samen in het water, 

waarbij studenten van het CIOS samen zwemmen 

met (dementerende) ouderen en filosoferen over 

alledaagse zaken. Ongelooflijk hoe zichtbaar deze 

ouderen elke keer weer genieten van deze ontmoe-

tingen. Samen bewegen en eten tijdens het weke-

lijkse programma Samen Vitaal is een groot succes. 

En elke donderdag ‘Zorg ook voor Jezelf’, het beweeg- 

en ontspanningsprogramma voor Mantelzorgers. 

Prachtig om te merken dat deze bijeenkomsten  

meetbaar bijdragen aan het welzijn en zelfredzaam-

heid van de deelnemers.

Ontwikkelmomenten

De gemeente Haarlemmermeer beschikt over een 

prachtige sportinfrastructuur. Een omgeving met 

moderne sportfaciliteiten waar kinderen zich kunnen 

ontwikkelen en zelfvertrouwen wordt verworven. 

Daar werken we graag aan mee, bijvoorbeeld door je 

eerste (zwem-)diploma bij ons te halen als stap naar 

meer zelfredzaamheid. Hoe mooi is dat! 

In dit maatschappelijk jaarverslag treft u een  

weergave van mooie momenten en we wensen u  

veel leesplezier!

Sebo Luursema algemeen directeur 

Peter Barentsen operationeel directeur

Samen bewegen 
en eten tijdens het 
wekelijkse programma 
Samen Vitaal is een 
groot succes.

BEWEGEN



Rond het vernieuwde Spectrum, dat op 12 oktober  
officieel door wethouder Mieke Booij werd  
geopend, wordt nog gebouwd aan woningen.  
Al ruim 1,5 jaar is de omgeving al een bouwput.  
Hoe zorg je dan voor een plek waar sporters niet  
alleen een drankje kunnen drinken, maar ook een  
luisterend oor vinden? 

De nieuwe horecaruimte is ingericht door Monique van 
Haaften en Irma van Wetering. Ze ontvangen elke gast 
met liefde, maar dan moet er wel een locatie zijn. Peter 
Barentsen, operationeel directeur van Sportfondsen 
Haarlemmermeer: ‘Ik vind het heel vervelend voor alle 
betrokkenen dat het zo lang heeft geduurd. Je hebt als 
sportlocatie een maatschappelijke rol, Het Spectrum 
heeft echt een buurtfunctie.’ 

Oude sportvloer
De oude houten sportvloer is hergebruikt in de horeca 
en ook als wandbekleding in de entreehal zie je de vloer 
terug. Irma: ‘De oude sportvloer is op meerdere plekken 
in het horecagedeelte verwerkt. We onderhouden de 
ruimte zelf, werken er vaak alleen. Het is dan extra prettig 
om een mooie, schone en nieuwe werkplek te hebben.’ Ze 
vindt ’t ook de kracht van Het Spectrum. ‘Het is laagdrem-
pelig, persoonlijk. Er komt een vaste groep mensen, die 
weten wat ze aan je hebben.’ 
Demografie
Die vaste groep bestaat uit verenigingssporters, over het 
algemeen een slinkende doelgroep. Peter: ‘Demografisch 
neemt het aantal kinderen af. Ook is de animo om ver-

PLEZIER

Sporthal en horeca 
Het Spectrum als 
hart van de buurt

plichtingen aan te gaan in Nederland minder dan vroeger. 
Gelukkig wordt hier nog veel gebouwd. Haarlemmermeer 
sport graag; we werken nauw samen met de gemeente 
om de juiste faciliteiten neer te zetten. Het is fijn dat we 
die adviesfunctie kunnen vervullen, er wordt goed samen-
gewerkt met de verschillende partijen.’ 

Hechte familie
Monique: ‘Een vereniging draait om saamhorigheid, de 
horeca bij een sporthal is de plek om dit met elkaar te 
delen. Het oude Spectrum was de plek voor een grote, 
hechte familie. Het nieuwe Spectrum heeft uiteraard 
geen zwembad meer, we moeten onze draai nog vinden.’ 
Irma: ‘Een werkdag gaat van doodse stilte naar rennen 
en vliegen. Als mensen dan naar huis gaan met een goed 
gevoel, of de volgende keer weer blij verrast zijn dat je er 
bent, is dat prettig. We zijn echt een luisterend oor voor 
de bezoeker.’ 

Ledengroei
Het nieuwe Spectrum is kleinschaliger opgezet. Overdag 
vullen de leerlingen van KajMunk en KSH de locatie, in de 
avonduren en het weekend spelen badmintonvereniging 
BCMeershuttle en Basketbal Vereniging Hoofddorp er. 
Ook is er zaalvoetbal vanuit de KNVB en handbalvereni-
ging SV Lotus heeft er zaaltraining. Peter: ‘Verenigingen 
hebben leden verloren tijdens de renovatie. Nu is er weer 
ruimte om te groeien. Deze locatie is er voor hen.’ 

Akoestiek
De nieuwe sportzaal heeft vloerverwarming, is voorzien 
van zonnepanelen en heeft een zeer goede akoestiek. 
Peter: ‘Er is geen nagalm meer. Fijn, vooral voor het 
bewegingsonderwijs.’ De horeca gaat pas open tijdens de 
verenigingsuren, vanuit de ruimte kijk je gezellig de zaal 
in. Irma: ‘Er is hier voornamelijk basketbal en badminton. 
Doordeweeks blijft het bij een drankje na de training, op 
zaterdag bij wedstrijden komen mensen ook een hapje 
eten.’ 

Verbroedering
Het gebruik van zaal en materiaal door verschillende par-
tijen geeft wel eens verhitte discussies. Monique: ‘Je bent 
horecamanager, politieagent, schoonmaker en zaalbe-
heerder ineen. Het is fijn als we er met elkaar uit kunnen 
komen. De nieuwe horecaruimte moet wel de plek blijven 
voor verbroedering en samenzijn. Irma en ik bewaken dat 
en zijn ook niet bang om dat aan te geven: deze plek is 
voor iedereen.’
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Uit onderzoek blijkt dat zwemvaardigheid kan afnemen als je  
niet regelmatig blijft zwemmen. 
In dit onderzoek is de zwemveiligheid gemeten door kinderen 
die al enige tijd in het bezit zijn van zwemdiploma B opnieuw te 
toetsen op de vereiste vaardigheden.
Het blijkt dat bijna de helft van de kinderen niet meer voldeed aan 
de eisen bij bepaalde onderdelen, zowel bij het zwemmen met 
kleren aan als in badkleding. De belangrijkste conclusie is dat 
je zwemmen moet blijven onderhouden om zwemveilig te zijn. 
Daarom is het belangrijk dat kinderen én volwassenen periodiek 
checken hoe zwemveilig ze nog zijn.
In de meivakantie hebben wij in de Estafette deze Challenge  
gratis aan kinderen en hun (groot)ouders aangeboden tijdens het 
vrij zwemmen. Iedereen kon het uitdagende parcours van deze 
leuke Challenge afleggen, deels in kleding. In de Sporthoeve  
organiseerden we de Challenge op Vader- en Moederdag.
Na het afleggen van de Challenge ontvingen deelnemers een  
certificaat, uitgegeven door de NRZ, met een persoonlijk advies 
hoe de zwemvaardigheden, waar nodig, te verbeteren.

Enquête zwemlessen
Jaarlijks enquêteren wij de ouders van alle zwemleskinderen over de kwaliteit van de zwemlessen. 

Ook vragen wij naar de kwaliteit en klantgerichtheid van de instructeurs, receptie en horeca. Tot slot willen 

we graag weten of de hygiëne voldoet aan de verwachtingen van onze klanten. 

In onderstaande tabel is de score* op hoofditems afgezet tegen de benchmarkscore van meerdere Sportfondsen 

organisaties in Nederland. Het is mooi om te zien dat onze locaties beter scoren dan de benchmark. Wij blijven 

echter dagelijks streven naar de meest optimale score. Dat doen we door de enquête te bespreken met de 

medewerkers en door trainingen op het gebied van communicatie en toetsen op technische vaardigheden.

* Score op een schaal van 0-5

TROTS
 Estafette Sporthoeve Benchmark

Zwemonderwijzer 3,97 4,02 3,63

Kwaliteit zwemles 3,55 3,63 3,55

Leerlingvolgsysteem 3,38 3,01 3,17

Hygiëne 3,71 3,70 3,47

Receptie 3,92 4,00 3,88

Horeca 4,03 4,17 3,99

NATIONALE ZWEM 
CHALLENGE
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AVONTUUR

Jeugdherinneringen in de maak
In 2019 is Feest44 behoorlijk gegroeid. ‘Meeden-
ken met ouders kan, omdat we niet alleen het 
feestje geven in thema, maar ook flexibel plannen, 
instructeurs leveren of een hapje eten fixen. Dit 
feestje vergeet je niet snel.’

Strakke organisatie
Feest44 regelt verjaardagsfeestjes, schoolactivi-
teiten en sportieve bedrijfs- en vrijgezellenfeesten. 
Damion Warmerdam: ‘In de basis regelen we 
feestjes in het zwembad en de gymzaal, voor alle 
leeftijden en culturen.’ Thomas Otten: ‘Denk aan 
zeemeerminzwemmen, bubbelvoetbal, laserga-
men en Archery tag. Echt uniek zijn onze onder-
waterscooters. Populair zijn ook het discozwem-
men en splashbal.’

Oplossing voor ouders
Halverwege 2019 hebben de twee een hecht team 
kunnen samenstellen met toezichthouders van 
Sportfondsen Haarlemmermeer. Damion ‘Het 
heeft ons bedrijf professioneler gemaakt. Sowieso 
is de samenwerking met de verschillende locaties 
en teamleiders goed. Feest44 is echt een oplos-
sing voor ouders.’ Thomas: ‘Ineens blijkt het feest-
je op de favoriete datum om de hoek te kunnen 
worden gevierd, in Fortnite-thema en mét eten.’ 

Favo feestjes
Damion: ‘Onze creativiteit wordt echt geprikkeld. 
Je ziet die kids helemaal opgaan in hun eigen 
wereld als ze bijvoorbeeld meehelpen de ultieme 
lasergame-arena op te bouwen. Dat is toch wel 
hoe ik zelf vroeger m’n verjaardagfeestje had wil-
len vieren.’ Thomas: ‘Ik geloof ook echt in wat we 
zeggen: Let op, jeugdherinneringen in de maak. 
Hier praat je met je vrienden nog jaren over.’ 

Google review
Er is flink ingezet op zichtbaarheid op Facebook, 
de website, video’s en meer. Thomas en Damion 
grijnzen. ‘Weet je hoe lastig het is goede Google 
reviews te krijgen? Mensen zijn geneigd de nega-
tieve dingen te delen en de goede ervaringen bij 
zich te houden. Dat mensen dan toch de moeite 
nemen ons nog even te bedanken en te promoten 
voelt echt heel goed.’ 

Feest 44

‘Ineens blijkt het feestje op de 
favoriete datum om de hoek te 
kunnen worden gevierd, in  
Fortnite-thema en mét eten.’ 
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Meten = Weten 
in het Sociaal 
Domein
Op het gebied van Sociaal Domein verzorgen wij 
drie activiteiten: Jong en oud samen in het water 
(dementerende ouderen met CIOS studenten),  
Samen Vitaal (tegen eenzaamheid) en Zorg ook voor 
jezelf (mantelzorgers). Deze activiteiten zijn prachtig 
om te zien maar het is ook goed om te weten of het 
beoogde doel gehaald wordt. 
R&H research heeft daartoe een vitaliteitsscan  
uitgevoerd onder de deelnemers. Zij hebben een  
wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst uitgereikt 
en dat is een half jaar later herhaald. De uitkomsten 
zijn door R&H research verwerkt in een onderzoeks-
rapport. Uit het rapport blijkt dat in het algemeen 
een betere score bereikt wordt op het gebied van 
fysiek, welbevinden en contact. Ook als er geen 
achteruitgang wordt gemeten voldoet de activiteit 
al aan de doelstelling. Voor twee van de drie activi-
teiten ontvangt Sportfondsen een subsidie van de 
gemeente. Sportfondsen co-financiert de accommo-
datie en een gedeelte van de consumpties.

KRACHT

60- jarig bestaan voetbalteam KLM-cabinepersoneel

Dat sport verbroedert, bewijst het voetbalteam van het 

KLM-cabinepersoneel. Dat bestaat uit 75% cabineperso-

neel en 25% vliegers en andere luchtvaart functies (van 

jong tot oud).

Op 1 juli 2019 vierden ze hun 60 jarig bestaan in de 

Sporthoeve, waar ze al meer dan 25 jaar (!) heel fanatiek 

voetballen.

Uniek dat er tijdens het jubileum ook 80-jarigen zijn die 

al vanaf de oprichting lid zijn. In die tijd werd nog op 

gras gevoetbald en zelfs op beton heeft men gespeeld.

Na afloop van het jubileum toernooi werden er de 

nodige biertjes getapt door Monique, die hen al jaren 

lang goed verzorgt in de gezellige horeca van de 

Sporthoeve.
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EstafetteSporthoeve

31.928
onderwi js

18.208
verenigingen

3.779
onderwi js

854
Spor thoeve

741
Estafette

4.292
verenigingen

Schoolzwemmen 6%

7.965
Verenigingen 9%

11.858

Leszwemmen 18%

23.472

Activ i te i ten 12%

15.964

Recreat ief  54%

70.253

Schoolzwemmen 4%

2.258
Verenigingen 21%

13.663

Leszwemmen 24%

15.423
Activ i te i ten 18%

11.282

Recreat ief  34%

21.733

Spor thoeve 
instruct iebad

90

Spor thoeve 
wedstr i jdbad

764

Estafette
wedstr i jdbad

451

Estafette
instruct iebad

290

Aantal klokuren gebruik gym- en sportzalen Aantal bezoekers zwembad

Totaal aantal uren gebruik sporthallen

Aantal uren gebruik zwembaden verenigingen
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Aantal gymzalen

27
Aantal sportzalen

8
Aantal sporthallen

4
Aantal zwembaden

2

129.512
Estafette

64.359
Spor thoeve

Aantal volgers facebook Aantal gebruikers App

Estafette

1.066

FBK

1.570

Spor thoeve

466

Spectrum

677

Spectrum

492

Spor thoeve

1.190

FBK

1.291

Estafette

1.319
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1987
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We zijn in drie jaar tijd twee keer 
gepromoveerd

Korfbal als ultieme familiesport: de pool vrijwil-
ligers van KIOS in Nieuw-Vennep is groot. Bert 
Koeze: ‘Er is minder rottigheid omdat mannen en 
vrouwen samen in het veld staan. We staan echt 
voor elkaar klaar, iedereen helpt. Zo hebben alle 
jeugdteams twee keer per week trainen van vaste 
trainers.’ 

In 2019 bestond de club 65 jaar! Met een ou-
der-kind toernooi, veiling en barbecue werd het 
jubileumjaar ingeluid. Ook kwam er een magazine, 

het eindfeest werd een beginfeest en de inbreng 
van leden werd gretig verwerkt tot nieuwe initia-
tieven, zoals een running dinner. ‘Halverwege de 
zaalcompetitie in januari 2020 was er ook nog een 
glow-in-the-dark-toernooi in de Estafette.’
Sportief gebeurde er in 2019 ook iets bijzonders: 
het eerste team promoveerde naar de 1e klas-
se landelijk. ‘We zijn in drie jaar tijd twee keer 
gepromoveerd, zowel in de zaal als op het veld. 
’De prestatie werd beloond met nieuwe schot-
klokken en scorebord, beschikbaar gesteld door 
de gemeente en Sportfondsen Haarlemmermeer. 
Al is het jubileumjaar niet af, KIOS is een van de 
weinige verenigingen die groeit in ledenaantal. 
Bert: ‘Daar zorgen we met elkaar voor, als een 
echte familie.’ 

KIOS Korfbal voelt als familie 

RENOVATIES 
IN DE SPORTHOEVE
Al een aantal jaar investeert de gemeente in het gebouw van 
de Sporthoeve en haar installaties, zo ook in 2019. Tijdens de 
zomersluiting 2019 heeft de horeca van de Sporthoeve en de 
aangrenzende multifunctionele ruimte een nieuw plafond en 
nieuwe verlichting gekregen. Daarmee is afscheid genomen van 
het vertrouwde maar oude houten lattenplafond.
In de sporthal is een nieuwe luchtbehandelingskast geplaatst 
voorzien van een hoog rendement warmteterugwinning. Dit be-
tekende wel een beduidend hoger gewicht van de luchtbehan-
delingskast waardoor een versteviging van de dakconstructie 
noodzakelijk was.
In het kleedgebied van de sporthal is de gefaseerde renova-
tie afgerond. Dat betekent dat hier een nieuwe frisse tegel-
vloer, plafonds en verlichting zijn gerealiseerd
De overloopgoten van het instructiebad zijn vervangen en voor-
zien van nieuwe roosters in de verfrissende kleur geel.
Tot slot: de waterparaplu is vervangen door een paddenstoel 
rood met witte stippen. Deze is niet alleen populair bij de jeugd 
maar ook bij onze oudere zwemmers!

Nieuwe 
fitnessapparatuur
In de Estafette hebben we een bloeiende en actieve 

SportPlazaClub. Ruim 600 leden maken daar dage-

lijkse gebruik van de fitness, sauna, zonnebanken en 

nemen deel aan de diverse groepslessen. Om up-to-

date te blijven is het noodzakelijk om de apparatuur 

goed te onderhouden. Ook spelen wij in op de veran-

derende behoefte van de leden. Zowel in het aanbod 

van de groepslessen zoals Box-Fit en Zumba maar ook 

bij de aanschaf en vervanging van materiaal.

In 2019 hebben wij 25 prachtige spinningfietsen en 

acht cardioapparaten aangeschaft. De fietsen zijn zo 

goed als nieuw en voldoen de komende jaren aan het 

kwaliteitsniveau dat past bij de SportPlazaClub. De 

cardioapparaten zijn eerst gereviseerd en zijn weer als 

nieuw. Zo kunnen we de kwaliteit blijven bieden die 

wij stellen aan onze SportPlazaClub!

OPTIMIST ON TOUR 
IN DE ESTAFETTE
Op 7 juli 2019 vond het watersportevent 
Optimist on Tour i.s.m. het Watersport-
verbond plaats in de Estafette. Kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar in het bezit van 
een A-diploma maakten onder begelei-
ding van gecertificeerde instructeurs van 
het Watersportverbond gratis kennis met 
verschillende watersporten zoals zeilen in 
een Optimist (kleine zeilboot), omslaan en 
weer oprichten, peddelen en kanovaren. 
Zo kunnen kinderen op een speelse manier 
meer leren over water en komen ze op een 
makkelijke, leuke en laagdrempelige ma-
nier in aanraking met de watersport. Het 
was prachtig om te zien hoeveel plezier 
alle kinderen én het personeel hadden bij 
deze activiteit!
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Vanuit JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht is de  
taskforce Team Fit ontstaan. TeamFit heeft als doel  
het realiseren van een gezondere horeca, waarbij de  
focus vooral ligt op jeugd, dus de aandacht gaat vooral 
uit naar sportkantines, scholen, zwembaden etc.
Sportfondsen heeft in samenwerking met JOGG een 
programma ontwikkeld specifiek gericht op Sportfond-
sen accommodaties om samen met een TeamFit coach 
medewerkers en bezoekers bewust te maken van het 
principe van de betere keuze, zoals nu ook door het  
voedingscentrum in spotjes gepropageerd wordt.

‘Ons doel is een gezondere horeca in onze sportcentra te 
realiseren. Dat is ambitieus, vooral omdat horeca gast-
vrijheid betekent. Men moet zich vrij voelen om te kiezen. 
Samen zorgen we ervoor dat de gezonde keuze daarbij 
het meest voor de hand ligt.’

Pam van den Bergh, horecamanager van Sportfondsen 
Haarlemmermeer, zit in de taskforce TeamFit. Ze richten 
zich vooral op de jeugd en zijn gestart in De Estafette. In 
Nieuw-Vennep werd eerst het assortiment onder de loep 
genomen. De menukaart volgt in 2020. ‘In de komende 
maanden gaan we “de gezonde kantine” ook vastleggen 
in beleid en onderdeel maken van onze missie.’

’Bij de eerste scan bleek dat de verse jus en smoothies 
toch teveel calorieën bevatten om een gezonde keuze te 
zijn en waren de ingrediënten van het bruine brood en de 
broodjes niet bruin genoeg.’

Zo leren we steeds meer over een goed en gevarieerd 
aanbod. ’In elke productgroep kwam minimaal één betere 
keuze, bijv. een suikervrije sportdrank of een snelle Jelle 
zero die ook op een prominentere plek zichtbaar werd. 
Dat werd gewaardeerd. De vele smaakwaters, gezonde 
variatie in de snoepautomaten en de gezondere uitstra-
ling bleven niet onopgemerkt.’

De sportieve locatie leent zich ervoor. Toch wil het gros 
van de bezoekers een patatje. Pam: ‘Dan heb je het weer 
over die keuze. De chocoladekoeken zijn er nog wel maar 
zijn minder zichtbaar de fruitschaal staat echter wel op 
de toonbank. De consument blijft vrij om te eten en drin-

ken wat hij wil, er is alleen een gezondere optie mogelijk. 
We hebben een gezond broodje van de maand op posters 
in het zicht hangen, we verkopen vers fruit en sporters 
mogen gratis water tappen. Nu we de eerste fase hebben 
afgerond, gaan we in fase twee verder bouwen aan de 
“gezondere horeca”, waarbij we ons vooral zullen richten 
op brood, groenten en fruit in ons assortiment. Ook gaan 
we onze menukaart aanpassen.’

TeamFit helpt gezond kiezen

VERBINDEN
Naast de zwembaden de Estafette en de Sporthoeve en vier sporthallen exploiteren wij 
ook 35 gym- en sportzalen verspreid over de hele gemeente Haarlemmermeer.  
De coördinator van deze zalen is heel flexibel en mobiel. Dat vraagt om een betrouwbare 
en veilige auto die ook geschikt is voor het vervoer van gereedschap en onderdelen.
In december is een nieuwe VW Caddy geleverd door Lexpoint Hoofddorp. De oude  
Caddy is niet afgeschreven maar wordt nu gebruikt door de medewerkers van de nieuwe 
afdeling Feest44.

Ons doel is een gezondere horeca in 
onze sportcentra te realiseren

Een nieuwe VW Caddy voor de coördinator gym- en sportzalen
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PersoneelBehaalde diploma’s

SPORTPLAZA CIJFERS 2018

Aantal momenten  
klantenpanels 

per jaar 
per accommodatie:

1

SNORKEL
DIPLOMA

Estafette

31
Sporthoeve

53

Klachten

Soorten klachten en totaal aantal klachten per soort:

communicatie productenoverigehuisregels /  
accommodatie

leerl ing- 
volgsysteem

schoonmaak / 
onderhoud

tarieven /  
f inancieel

personeel

5 3 0 13 5 2 44

Estafette
totaal 

143 11 37 4

Sporthoeve
totaal 

1724 15

11
gymzalen/
sporthallen totaal 

51 2

50 10 15 20 25 30 SAMEN

Aantal kinderen Feest 44

158
Estafette

273
Spor thoeve382

Gymzalen

20 21

werknemers:

100
mannen:

38
vrouwen:

62
vrijwilligers:

10
stagiaires:

16

A
Estafette

225
Sporthoeve

131

B
Estafette

193
Sporthoeve

122

C
Estafette

94
Sporthoeve

91

ziekteverzuim:

2,14%

Gemiddelde  
score VSR 

schoonmaak- 
keuring:

9,1



In 2019 organiseerde Team Sportservice Haarlem-
mermeer in samenwerking met Judo2Inspire diverse 
activiteiten voor GEO goes Dutch; een sportproject voor 
scholieren in de Braziliaanse favela’s.
Het project GEO goes Dutch steunt Braziliaanse scholen 
met een speciaal sportprogramma. De scholieren komen 
uit de Braziliaanse favela’s. Het doel is om kinderen uit 
deze wijken met sport te stimuleren. Door kinderen in  
de leeftijd van 11-17 jaar een specifieke sport te laten  
kiezen leren ze op een laagdrempelige manier om  
zichzelf doelen te stellen.

 

Team Sportservice Haarlemmermeer organiseerde  
in Haarlemmermeer een judo- en hockeyclinic, een  
sportinstuif en een sponsorloop.  
Hiermee werd ruim € 4.500 ingezameld.
Dit geld is gebruikt om zeven Braziliaanse scholieren 
naar Nederland te laten komen om hen een ervarings- 
stage aan te bieden.
Sportfondsen Haarlemmermeer stelde een aantal 
gymzalen gratis ter beschikking voor de clinics.
Aan het eind van het jaar werd het project afgesloten  
met een bezoek van de Brazilianen aan Obs de Merlijn  
in Nieuw-Vennep voor een dag met sport- en spelac-
tiviteiten. Voor de Brazilianen was het een bijzondere 
ervaring om in Nederland te zijn.

GEO GOES DUTCH 

PRESTATIE

22 23



 

 

FIT

Sportfondsen Haarlemmermeer heeft ervoor gekozen om haar 
accommodaties geheel rookvrij te maken. Uiteraard gold er bin-
nen al een rookverbod maar bij de entree van onze gebouwen en 
ook op het terrein van het buitenbad in Nieuw-Vennep werd nog 
gerookt. In 2019 hebben we bij het buitenbad een plek gecreëerd 
waar nog gerookt kon worden. Dat zal in 2020 niet meer kunnen. 
Wij hebben daartoe aansluiting gezocht bij de Rookvrije Generatie 
waarvan de Hartstichting, het Longfonds en het KWF de initiatief-
nemers zijn. Vooral de informatie zoals flyers, posters en borden 
van de Rookvrije Generatie helpen ons om het gehele terrein 
rookvrij te krijgen. Rookvrije generatie verbiedt mensen niet om 
te roken maar maakt mensen bewust van het feit dat we het 
voorbeeld moeten geven aan onze kinderen. Dat is Sportfondsen 
op het lijf geschreven. Onze jongste bezoekers zijn immers een 
paar maanden oud. Dat vergt informeren, uitleggen, opvoeden, 
verwijzen en verbieden. Op een plek ver van de entree is nu nog 
een rookplek gecreëerd voor de hardnekkige roker. Ons streven 
is dat die plek straks niet meer nodig zal zijn. Mensen komen 
immers naar ons toe om aan hun gezondheid te werken!

70 jaar 
Badminton Club
Het bleek geen grap, op 1 april 2019 zou Badminton Club Badhoe-

vedorp 70 jaar bestaan. Bij navraag of dat gevierd moest worden 

kreeg voorzitter Arie Leemeijer buitengewoon veel respons. 

“Dankzij onze geweldige sponsoren konden we in de Sport-

hoeve een uitgebreider feestje vieren dan gedacht. We hebben 

50 trouwe leden, maar niet veel spek op de botten. Nu kwam de 

cateraar en elk lid mocht zijn of haar partner meenemen.” 

Een grootse borrel volgde, in navolging van een uurtje badmin-

tonnen en een speech. Het was echt gezellig, zoals het karakter 

van de club ook is. Arie: ’We hebben een stabiele basis, spelen 

met twee teams in competitieverband. Spelers komen uit Bad-

hoevedorp, Nieuw-Sloten, Osdorp en omstreken, de meesten zijn 

tussen de 40-50 jaar. We maken geen onderscheid tussen matige 

en goede spelers. Natuurlijk speel je graag tegen een gelijkwaar-

dige speler, maar men speelt hier ook net zo lief tegen een ander. 

Fanatisme mag even, maar plezier heeft al 70 jaar de overhand.’

ROOKVRIJE GENERATIE

Beoordeling hygiëne
De hygiëne van onze accommodaties wordt 
minimaal een keer per jaar beoordeeld door 
een onafhankelijk keuringsinstituut. Sinds 
2014 hebben we daarvoor een overeen-
komst met ICCAA schoonmaakadvies 
gesloten.
ICCAA bezoekt en controleert alle accom-
modaties onaangekondigd in aanwezigheid 
van het schoonmaakbedrijf. Aan de hand 
van een checklist beoordelen zij de kwali-
teit van schoonmaak. Zij rapporteren dat 
in een portal zodat wij exact kunnen zien 
wat er wel en niet goed gaat. Een gymzaal 
wordt bijvoorbeeld schoongemaakt voordat 
het bewegingsonderwijs begint. Het is dan 
logisch dat de avondgebruiker enige mate 
van vervuiling ervaart. Dat moet acceptabel 
zijn en dat herkent ICCAA. Zij adviseren ons 
ook gevraagd en ongevraagd op dit gebied.
De resultaten van 2019 geven een zeer 
goede score aan. De gemiddelde score op 
een schaal van 0-10 is een 9,1. Daar zijn wij 
uiteraard zeer tevreden over!

24 25



PASSIE

26
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